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TRUMETARINSUON MUODOSTUMA
Tietokantatunnus: MOR-Y02-031
Arvoluokka:
Korkeus:

4

67,5 m mpy

ULVILA

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 1143 09
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
10 m

32,7 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

10 m

Trumetarinsuon kumpumoreenimuodostuma sijaitsee Ulvilassa,
noin kilometrin Joutsijärveltä itään.

Geologia
Joutsijärven altaassa ja sen pohjoispuolella on laaja moreenimuodostumien alue, joka kuuluu Pori - Ahlaisten
kumpumoreenikenttään. Alueella on usean tyyppisiä moreenimuodostumia. Trumetarinsuon
kumpumoreenimuodostuma edustaa Joutsijärven etelä- ja itäpuolisia muodostumia, jotka ovat 0,5 - 2 kilometriä
pitkiä, 0,3 - 0,5 kilometriä leveitä ja 10 - 20 metriä korkeita mäkiä. Niiden pituusakselin suunta on likimain
pohjois-eteläinen. Muodostumien aines on pääosin pohjamoreenia ja maapeitteen paksuus on 15 - 30 metriä. Ne
saattavat olla jonkin vanhemman jäätikön virtauksen kasaamia drumliineja, joita jäätikön viimeinen virtaus on
muotoillut, tai viimeisen jäätikön virtauksen kasaamia Rogen-tyyppisiä moreeneja, jotka ovat jäätikön alla
pohjamoreenista syntyneitä, mutta jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia harjanteita. Jäätikön sulaessa
alueelta se jäi nykyistä laajemman Itämeren peittoon. Itämeressä oli Yoldiameri parhaillaan muuttumassa
Ancylusjärveksi. Alueen korkeimmat mäet alkoivat kohota merestä saarina Ancylusvaiheen aikana.
Maankohoaminen on nostanut silloisen rantaviivan yli 160 metriä mpy. Litorinameren alkuvaiheen rantaviiva on
nykyään noin 72 - 73 metriä mpy (Kejonen et al. 1988).
Trumetarinsuon kumpumoreenimuodostumalle on maaperäkartoituksen yhteydessä tehty seisminen luotaus. Sen
mukaan maapeitteen paksuus vaihtelee muodostumassa 14,9 metristä 18,3 metriin. Pohjaveden pinta on 4,3 - 6,5
metrin syvyydessä. Aines on paikoin vähän lajittunutta (Kejonen et al. 1988). Muodostuman pintalohkareisuus
on vähäistä, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla ja pohjoisosan laella viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla.
Muodostuman kaakkoisreunalta lähtee neljän kummun luode-kaakko suuntainen jono. Tämän kummukkojonon
kanssa samassa linjassa on yksi kumpu suurmuodon luoteiskärjessä.
Biologia
Alueen kaakkoisosassa on hakkuuta, jolla kasvaa mäntytaimikkoa. Muodostuman lakiosissa kasvaa varttunutta
puolukkaista männikköä, jossa on hiukan alikasvoskuusia. Männikössä on hiiltyneitä kantoja ja kelopökkelö.
Männikön länsireunalla kasvaa hiukan kuusta. Alueen itä-, pohjois- ja kapealti myös länsiosissa on muutaman
metrin korkuista mäntytaimikkoa.
Maisema ja muut arvot
Joutsijärven itäosassa on muutamia selännemäisiä moreenimuotoja, joiden välimaasto on soistunutta.
Trumetarinsuon muodostuma hahmottuu melko huonosti metsäisenä mäkenä kosteikkojen välissä.
Muodostumalta ei avaudu ympäristöön maisemaa eikä sen sisäisessä maisemassa ole erityispiirteitä. Vaihtelua
tuovat suurmuodosta kaakkoon lähtevä pienien kumpujen muodostama jono sekä pintalohkareisuus. Noin
kilometri muodostumalta kaakkoon sijaitsee Palanut kangas Natura-kohde (FI0200138), joka on myös
luonnonsuojelualue (YSA024683) sekä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (94/0/7).
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